KAYIT BAŞVURUSU KONTROL LİSTESİ

Kayıt formunu doğru bir şekilde doldurmanıza, başvurunuzu hızlandırmanıza ve daha
fazla bilgi için isteklerimizi en aza indirmenize yardımcı olması için bu kontrol listesini
kullanın.
Kayıt formundaki her soruyu yanıtlamanıza yardımcı olması için
www.acnc.gov.au/registrationguide adresindeki ayrıntılı kayıt başvurusu kılavuzunu
kullanın.
Bu listedeki maddelerin her birini kontrol ettiğinizde, başvuruya
www.acnc.gov.au/register adresinde başlayabilirsiniz.
Evet/Hayır Kontrol edilecek konular
Kuruluşunuz bir yardım kuruluşu mudur?
■ kayıtlı bir yardım kuruluşu olabilmesi için kâr amacı
gütmemesi ve sadece halkın yararına olan yardım
amaçlarına sahip olması gerekir veya
■ yardımsever amaçlara sahip olmanın yanı sıra, isteğe bağlı
veya yardımcı olan ve bu yardım amaçlarını destekleyen ve
ilerleten amaçlara sahip olmalıdır.
Not: spor, sosyal amaçlar ve boş zamanları değerlendirme
amaçları genel olarak yardımsever amaçlar olarak göz önüne
alınmaz.
Kuruluşunuzun men edici amaçlara sahip olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Şu amaçlar yardımsever değildir:
■ yasa dışı veya kamu politikalarına aykırı olan etkinliklerde
bulunmak veya bunları teşvik etmek
■ bir siyası partiyi ya da politik bir makama aday olan bir
kişiyi desteklemek veya ona karşı olmak.

Notlar

Kuruluşunuzun yasal yapısını biliyor musunuz (tüzel kişiliğe
sahip mi, sahip değil mi, kamu şirketi mi gibi)?
Not: Kendi hesabına çalışan girişimciler, politik partiler ve
devlet kuruluşları, kaydolmak için başvurma hakkına sahip
değildir.
Kuruluşunuz için Avustralya İşletme Numaranız (ABN) var mı?
ABN konusunda şunlardan emin misiniz?
■ doğru ada mı çıkarılmış ve
■ doğru yasal yapıyı gösteriyor mu?
Uygulanabiliyorsa, ayrıca ASIC veya ORIC kayıt numaralarınız
var mı?
Kuruluşunuzun yönetim belgelerini yazdınız mı? (Örneğin,
tüzüğü, kuralları, yediemin sözleşmesi veya muhtıralar ve
ana sözleşmeleri).
Yönetim belgelerinizin, yardım kuruluşu başvurunuzu
desteklemek için gerekli bentleri içerip içermediğini kontrol
ettiniz mi?
Örneğin:
■ yardım amaçları veya gayeleri bentleri
■ kâr amacı gütmediğine dair bent
■ kapanmaya ilişkin bent
■ fesih bendi (ATO’ya GDR onayı için başvuru sırasında
gereklidir)
Kuruluşunuzun yasal adının kayıt için uygun olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Kuruluşunuzun:
■ tebligat için adresini yazdınız mı? (Bu, sizinle ilişkiye geçmek
ve resmi belgeleri göndermek için kullanacağımız adrestir)
■ kayıt işlemleri sırasındaki sorular için ilişki ayrıntılarını
yazdınız mı? (Bu, tebligat için adresin aynısı olabilir)
Ne gibi bir yardım alt türünü (türlerini) kaydettirmek
istediğinizi düşündünüz mü? (Bunlar, kuruluşun yardım
amacı (amaçları) ile uyuşmalıdır)
Kuruluşunuzun yönetim belgeleri, etkinlikleri ve
yararlanıcıları, bu alt türlerde kaydı destekliyor mu?
Kuruluşunuzu Kamu Yardım Kurumu (PBI) veya Sağlık
Promosyonu Yardım Kuruluşu (HPC) olarak mı kayıt olmak
istiyorsunuz?
Not: Durum böyleyse, bize ek bilgiler vermeniz gerekecektir.

Kuruluşunuzun her sorumlusunun, doğum tarihi, ev adresi,
ilikli numaralı ve işlevleri dahil tam ayrıntılarını yazdınız mı?
Not: Sorumlu kişilerin bu adreslerini, doğum tarihlerini veya
ilişki telefon numaralarını yayınlamayız.
Bu sorumlu kişilerin uygun olup olmadıklarını ve ACNC
yönetim standartları kapsamı çerçevesinde görevlere sahip
olduklarını anlayıp anlamadıklarını kontrol ettiniz mi?
Kuruluşunuzun şunlar dâhil mali ayrıntılarını yazdınız mı: ilgili
mali rapor verme dönemi, bir önceki yıl için (uygunsa) gelir
ve giderleri ve gelecek mali yıl için tahminler.
Kuruluşunuz, vergi indirimi ve/veya vergisiz bir hibe alıcı
olarak onaylanmak istiyor mu?
Sorumlu kişilerinizin adlarının veya kuruluşunuzun belirli
ayrıntılarının ACNC Siciline kaydedilmemesini istiyor
musunuz?
Not: Sorumlu kişilerin adreslerini veya doğrum tarihlerini
yayınlamayız?
Kayıtlı olması durumunda yardım kuruluşunuzun, ACNC
yönetim standartlarına ve rapor verme koşullarına uyması
gerektiğini anlıyor musunuz?
Kayıt başvuru formundaki beyanı imzalama yetkiniz var mı?

Daha fazla bilgi
Kayıt başvuru kılavuzu: www.acnc.gov.au/registrationguide
Kayıt başvuru formu: www.acnc.gov.au/register
Vergi indirimleri: www.ato.gov.au/nonprofit
Yardım kuruluşu yükümlülükleri: www.acnc.gov.au/ongoingobligations
Yönetim standartları: www.acnc.gov.au/governancestandards
ACNC ile ilişki
Telefon: 13 ACNC (13 22 62)
Elektronik posta: advice@acnc.gov.au
Posta: Advice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001
Faks: 1300 232 569
Bizimle İngilizce’den başka bir dilde iletişime geçmek için ücretsiz Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisi’ni (TIS) bizimle
ilişkiye geçmek için kullanabilirsiniz. Bu servisi kullanmak için 13 14 50’den TIS’i arayın ve bizi 13 22 62’den aramak
üzere bir tercüman isteyin.
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